
 

 

 اإلجابة ورقة يتسلةم قبل األسئلة جمةع على تكبإجا من ويتأكد يتةةآلا األسئلة على بأج ثم ، أولا  باهلل استعن
    

 درجات 5                       الفهم القرائي
         -:  يلي فيما الصحيحة اإلجابة اختر أـ /  األول السؤال

 
عِ اَْل  تُْعتَبَر آَداُب اَْلَحِديِث َوآَداب

،فَقَْد َحثَّ َعلَْيَها ِدينُنَا  اَِِلْجتَِماِعيَِّة،َداِب اَِِلْستَِماعِ ِمْن أَْرفَ ْسََلِميُّ قَاَل َصلَّى  اإْلِ
ِ َواْليَْوِم اَْلِخِر فَْليَقُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاَّلَلَّ  ْل َخْيًرا أَْو ِليَْصُمت . " ّللََاَّ

 

ْنَساُن إَِذا أَْحَسَن َكََلمَ  أَْن نَْختَاَر ِمْن  اْلَحِديِث:َوِمْن آَداِب  اَلنَّاُس.هُ ْرهَ َوإَِذا أََساَء ِفي َكََلِمِه ك لنَّاسُ هُ اِحبَّ هُ أُ فَاإْلِ
ُث فَََل نَقُوُل لَهُ أَْخَطأَْت ؛ فَِإنَّ َذِلَك يَُضايِقُهُ هُ َوِمْن اَْلَكََلِم أَْجَملَهُ ، فَِإَذا أَخْ للَّْفِظ أَْحَسنَ ا َويُْحِزنُهُ ،  َطأَ اَْلُمتََحد ِ

 ؛ فَُربََّما َكاَن َعلَى َصَواِب َوأَْنَت َعلَى َخَطٍأ . آَخرُ  َولَِكْن نَقُوُل لَهُ : ِلي َرأْي  
  فَاْصُمْت.ِإَذا َوَجَدْت ِمْنُهْم َعَدَم اِْنتِبَاِه َما نََظُروا إِلَْيَك َواْلتَفَتُوا إِلَْيَك فَ  اَلنَّاس ثَحد ِ  

ْصغَاِء لَِمْن ُهَو أَْكبَُر  بُْعُد َعْن َكََلِم اَللَّْغِو َوالثَّْرثََرِة اَلَِّذي َِل فَائَِدةً ِمْنهُ ، َوُحْسنُ لْ اَ ِث أَْيًضا : َوِمْن آَداِب اَْلَحِدي اإَْلِ
ِث ، َوأَِلَّ يَتََحدََّث اِثْنَاِن فِي َوْقٍت َواِحٍد مُ  ِسنًّا َوأَْعلَى ِعْلًما ، َوَعَدمُ  اَلنَّاِس بَِوْجٍه  ، َوُمَحاَدثَةُ قَاَطعَِة اَْلُمتََحد ِ

 .بَُشوٍش ُمْبتَِسمٍ 
فَََل يَِصُل  ُمْنَخِفض   َوَِل بُدَّ ِمْن أَْن يَُكوَن َصْوتَُك بِقَْدِر َما يَْسَمعُهُ اَْلَحاِضُروَن ، فَََل ُهَو ُمْرتَِفع  فَيُْزِعجُهْم ، َوِلَ  

 . إِلَى بَْعِضِهمْ 

 

1 
 ي ......إذا أخطأ المتحدث في كَلمه فإن

 ب      أقول له أخطأت  أ
أي ر ليأقول له 
 آخر 

     أترك المجلس وأنصرف  جـ

2 

 من آداب الحديث : 

 أ
أن يتحدث اثنان 

      واحد.وقت في 
 ب

أن يكون الصوت 
 .منخفضا 

 .ر سناحسن اإلصغاء لمن هو أكب ـج

3 
 أن :لتفات أثناء الحديث فعليك إذا وجدت من المستمع عدم ا

         ث لحديير اغت جـ         ترفع صوتك  ب       سكت ت أ

4 
  أخطأت؟ِل نقول لمن أخطأ في حديثه ا ذلما

........................................................................................ 
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5 

 أكمل التحدث ينبغي أن يكون صوتي ................عند 

................................................................. 

 رجاتد 3                      عفهم المسمو
 

 عمل الباركود لَلستماع للنص ثم أجباست      

6 
 

 . طلبت ريم من رسومها أن تعيدها إلى وطنها بسبب

 أ
تعبها الشديد من 

      السفر
 ب

شوقها وحنينها إلى 
  وطنها 

    حبها لجدتها وأسرتها  جـ

7 
 

 والدليل :  نهاوطاى ألإالطيور تحن 

 أ
ا إلى تغرد شوق

  نها وط
 ب

بين  تتنقل
 األغصان 

 جـ
 تعود إلى أوطانها بعد انقضاء فصل الشتاء 

8 
 

 . كانت رحَلت ريم ......

  ة يشبه حقيق جـ خيالية  ب  حقيقية  أ

 
 درجات  3                      حوية الوظيفة الن

9 
 

 نظرت إلى ...........

  أخيك جـ  أخاك  ب  كأخو أ

10 
 

 ......المجرور بحرف جر سم اِل   جميل.أسكن في بيت 

 جميل  ـج بيت  ب  أسكن  أ

11 
 

 عرب ما تحته خط أ                 .العيدياتطفال على األ يحصل

 أ
اسم مجرور 
   الياءوعَلمة جره 

 ب

ور راسم مج
وعَلمة جره 

  الفتحة 
  اسم مجرور وعَلمة جره الكسرة  جـ

12 
 

 ......بـ ........ ررتُ م

 ن والمتطوع جـ وعانطالمت ب عين المتطو أ

13 
 

 صوب الخطأ في الجملة السابقة             الكريم.آن اِلنصات للقر المستمعونيجب على 

 المستمعُ  جـ   ينالمستمع ب  المستمعان أ

 مجرور وعَلمة جره ........ اسم : خطته إعراب ما تح    .يناتجاهقد يحاصرك السيل من  14

  الفتحة  جـ  ء اليا ب ة الكسر أ 

 
 درجتان                            ياألسلوب اللغو

15 
 

 بر عن المعنى بأسلوب استثناء ع              وصلت الطائرات ولم تصل طائرة  . 

 ب      ئرات وصلت الطا أ
ات وصلت ئرالطا

  ئرة باستثناء طا
    وصلت الطائرات إِل طائرة  جـ

16 
 

 السابقة نوع األسلوب في الجملة            اإلطارات.غير يارة سرسمت نور ال

 رجاء  جـ   استثناء  ب  دعاء أ

 .ليت ته اطلب أمر محبوب ومن أدو........ 15



     اِلستفهام  جـ   تمنيال ب       الترجي  أ 

16 
 

  نوع األسلوب في الجملة السابقة                    يعود.لعل المسافر 

 استثناء جـ  تمني  ب  ترجي  أ

 { درجتان }                         الصنف اللغوي
 

19 
 

 ما تحته خط .............    عمله.مود ى الخير محإل يعِ السا
 

 اسم ممدود ـج   اسم منقوص  ب     اسم مقصور أ

20 
 

 . مفتوح ما قبله  ةاسم آخره ألف ِلزم..............

    دود المم جـ   المنقوص  ب    المقصور  أ

21 
 

 د فيما يأتي ........اِلسم الممدو

 عاءدال جـ   الهدى  ب    القاضي  أ

22 
 

  السابقة:الجملة  ص فينقورعى الراعي غنمه في الصحراء    اِلسم الم

 الصحراء جـ    الراعي ب     رعى أ

 
 درجات 3                            الظاهرة اإلمَلئية 

 

23 
 

 كتبت الهمزة على الياء في كلمة " حدائق " ألن 

 أ
الهمزة مكسورة 
    وقبلها مفتوح 

 ب
ورة الهمزة مكس

 ساكن  لهاوما قب
 جـ

    ح مفتو اقبله وما ساكنة الهمزة

24 
 

 من ...شهوات الدنيا في عين المؤ.....

    تتضائل جـ تتضاؤل  ب    تتضاءل  أ

 
25 

 {  تكتب ... ة  - ءَ  –ا  –ف  –ك }  عند وصل حروف كلمة

    ة ئكفا جـ  كفاءة  ب     أة كفا أ

 
 

                                 اكتب ما يملى عليك  
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
................................ 

 
  درجتان                                                          لرسم الكتابي ا

  لنسخ بخط اما يلي  اكتب
 ئ العظمى ناقَلت النفط الضخمة ل الموانتستقب

.................................................................................................................................
...................................................................................................  

 
 

 انتهت األسئلة
 


